
Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики 2022-2023 рік 

 

«Нам усім дуже важко, але вже ніколи не буде соромно». 
Валерій Залужний 

 

10 клас (високий рівень) 
 

1. Знайдіть усі такі натуральні числа 𝑛, що задовольняють нерівностям: −46 ≤ 202346 − 𝑛 ≤ 46 − 𝑛. 
 

2. Для довільних додатних чисел 𝑎, 𝑏, 𝑐 розв'яжіть систему рівнянь: {𝑎𝑥3 + 𝑏𝑦 = 𝑐𝑧5,𝑎𝑧3 + 𝑏𝑥 = 𝑐𝑦5,𝑎𝑦3 + 𝑏𝑧 = 𝑐𝑥5. 
 

3. Розглянемо на декартовій площині усі пари різних точок (𝐴, 𝐵), кожна з 
яких має обидві цілі координати. Серед цих пар точок знайдіть усі такі, для 
яких знайдуться дві різні точки (𝑋, 𝑌) з обома цілими координатами, що 
чотирикутник 𝐴𝑋𝐵𝑌 опуклий та вписаний. 
Чотирикутник називається опуклим, якщо обидві його 
діагоналі лежать всередині чотирикутника.  
 

4. Задані натуральні числа 𝑚,𝑛 такі, що число 𝑚𝑛 ділиться 
на 9, але не ділиться на 27. Прямокутник 𝑚 × 𝑛 розрізали 
на куточки з трьох клітинок. В залежності від того, як орієнтовані ці 
куточки, поділимо їх на чотири типи, як це показане на рисунку. Чи могло 
так статися, що кількості куточків для кожного типу є точними квадратами 
деяких натуральних чисел?  
 

5. Чи існує на декартовій площині опуклий 2021-кутник з вершинами у 
точках, обидві координати яких є цілими числами, і такий, що довжини 
усіх його сторін рівні? 

Многокутник називається опуклим, якщо усі його діагоналі лежать 
всередині цього многокутника. 
 

5 лютого 2023 р. 
 

На виконання завдання відводиться 4 години 

Кожна задача оцінюється в 7 балів 
 



Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
Завдання 2 туру ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики 2022-2023 рік 

 

Геніальність полягає в умінні  
відрізнити важке від неможливого. 

Наполеон 

 

10 клас (високий рівень) 
 

1. Знайдіть значення 𝑥, 𝑦, що задовольняють рівності: 𝑥2 + 5𝑦2 − 2𝑥𝑦 − 12𝑦 + 9 = 0. 
 

2. У ряд виписано 51 не обов’язково різне натуральне число, що мають 
суму 100. Натуральне число 𝑘 називається презентабельним, якщо його 
можна подати як суму декількох послідовно записаних у цьому ряді чисел 
(можливо одного числа). Доведіть, що з двох чисел 𝑘 та 100 − 𝑘 принаймні 
одне є презентабельним, де 1 ≤ 𝑘 ≤ 100. 
 

3. По колу розставлені натуральні числа 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, …, 𝑎𝑛 таким чином, що 
у кожній парі сусідніх чисел 𝑎𝑖 та 𝑎𝑖+1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 (𝑎1 = 𝑎𝑛+1) одне з чисел 
ділиться націло на інше. Для яких 𝑛 ≥ 3 обов'язково існують не сусідні 
числа з такою самою властивістю?  
 

4. Нехай 𝑥, 𝑦, 𝑧 – довільні дійсні числа, сума будь-яких двох з них відмінна 
від 1. Доведіть, що справджується нерівність: (𝑥2 + 𝑦)(𝑥 + 𝑦2)(𝑥 + 𝑦 − 1)2 + (𝑦2 + 𝑧)(𝑦 + 𝑧2)(𝑦 + 𝑧 − 1)2 + (𝑧2 + 𝑥)(𝑧 + 𝑥2)(𝑧 + 𝑥 − 1)2≥ 2(𝑥 + 𝑦 + 𝑧) − 34. 
Для яких 𝑥, 𝑦, 𝑧 може досягатися рівність?   
 

5. У трикутнику 𝐴𝐵𝐶 проведені бісектриси 𝐴𝐴0, 𝐵𝐵0 та 𝐶𝐶0. Точка 𝐴1 – 

симетрична точці 𝐴0 відносно середини сторони 𝐵𝐶. Аналогічно 
визначаються точки 𝐵1 та 𝐶1. Описане коло ∆𝐴1𝐵1𝐶1 перетинає вдруге 
сторони 𝐵𝐶, 𝐶𝐴 та 𝐴𝐵 відповідно ∆𝐴𝐵𝐶 у точках 𝑋, 𝑌 та 𝑍. Доведіть, що 
якщо перпендикуляри, які проведені до сторін 𝐵𝐶, 𝐶𝐴 та 𝐴𝐵 у точках 𝑋, 𝑌 

та 𝑍 відповідно, перетинаються в одній точці, то ∆𝐴𝐵𝐶 – рівнобедрений.  
 

11 лютого 2023 р. 
 

На виконання завдання відводиться 4 години 

Кожна задача оцінюється в 7 балів 
 

 


